ZAKLJUČCI S 4. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČIĆ PISAROVINA“
ODRŽANE 16.02.2022.
T1. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnike s prve, druge i treće sjednice.
T2. Upravno vijeće je donijelo Plan nabave Dječjeg vrtića za 2022. godinu.
T3. Upravno je vijeće donijelo Odluku za pokretanje predmeta nabave: meso i mesni proizvodi,
prehrambeni proizvodi široke potrošnje, voće i povrće, sredstva za čišćenje i higijenu, plin.
T4. Upravno je vijeće dogovorilo promjenu Članka 2. stavka 2. koji sada glasi: „Dječji vrtić
zadržava pravo na posebno organiziranje programa tijekom lipnja, srpnja, kolovoza, uskrsnih i
božićnih blagdana te izvanrednih situacija, a sve to vodeći računa o potrebama korisnika
usluga.“ Upravno vijeće usvojilo je prijedlog ravnateljice o prema kojem se U Članku 4.
Ugovora o ostvarivanju redovitog programa rada predškolskog odgoja djeteta mijenja stavak
koji glasi: „U okviru tekuće pedagoške godine korisnik može ostvariti participaciju za dva
mjeseca korištenja godišnjeg odmora u neprekinutome trajanju.“
Pedagoginja je upozorila kako u Ugovoru mora postojati članak koji se odnosi na zaštitu
osobnih podataka korisnika u skladu s Općom uredbom te način postupanja s podacima za
vrijeme trajanja Ugovora i nakon prestanka Ugovora. Dogovoreno je da se iza Članka 15.
dodaje Članak 16. u kojem su navedene te informacije, a dosadašnji Članak 16. postaje Članak
17., Članak 17. postaje Članak 18.
T6. Upravno je vijeće donijelo Upravno je vijeće donijelo Odluku o I. Izmjenama i dopunama
pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga prema kojem se u članku
11. iza stavka 1. dodaje novi stavak koji glasi. „Za prijedlog liste prvenstva upisa koristit će se
pseudonimizacija osobnih podataka djece kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti
njihovih osobnih podataka.“ U članku 11. dosadašnji stavak 3. mijenja se i glasi: „Rezultati
upisa objavljuju se javno na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, u obliku liste koja sadrži: redni broj,
šifru zahtjeva za upis i ukupan broj bodova.“
T7. Upravno vijeće je donijelo Plan upisa za pedagošku godinu 2022/23.
T8. Upravno vijeće je donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za ravnatelja Dječjeg vrtića
„Potočić Pisarovina“.
T9. Načelnik Općine izložio je pitanja i kritike upućene vrtiću od članova Općinskog vijeća čija

se sjednica održala 14.02.2022. Odgovoreno je na sva pitanja, a dogovoreno je da će se
odgovor uputiti pismenim putem Općinskom vijeću, a ravnateljica će prisustvovati sljedećoj
sjednici Općinskog vijeća. Također, roditeljima će se uputiti dopisi vezani uz program folklora
te uz spajanje grupa i zajedničko dežurstvo. Dogovoreno je kako će se utvrditi nužna potreba
dežurstva kako bi se uskladile mogućnosti vrtića, stvarne potrebe roditelja i odgovorilo na
pritužbe roditelja koji se protive spajanju djece iz različitih skupina.
Načelnik je izvijestio Upravno vijeće o izboru predstavnika Općinskog vijeća u Upravnom
vijeću.
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